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 البدون في دولة الكويت
 

سانية هي األكثر سو ستينعلى مدى أكثر من  داً في اعاماً وال زالت دولة الكويت تقف عاجزة عن حل قضية إن

وتتعامل معها بشكل عنصري ومهين مع رفض شبه تام لحل تلك القضية والتذرع بحجج واهية سجلها الحقوقي 

 بأدنى واجباتها تجاه تلك الفئة.ال تعفيها من القيام 

نسممممممممة يعيشمممممممون على أرض الكويت قد حرموا حا المواعنة أو الحصمممممممول على ا قامة  130,000أكثر من 

القانونية وبالتالي ُمنعت عنهم الحقوق األسممماسمممية كالتعليم والصمممحة والعمل والملكية العقارية إضمممافة إلى توثيا 

 التنقل بين البلدان بجواز سفر وغيرها الكثير...عقود الزواج والعالق وتسجيل األبناء و

وسممميزداد العدد عالما أن دولة الكويت الزالت تحرم األعفال الذين ولدوا على أراضممميها والذين اكتسمممبوا صمممفة 

شممرعيين وتمكينهم من كافة حقوقهم في انتهاك  نالبدون بالوراثة من الحا في الجنسممية واالعتراف بهم كمواعني

مايو  21ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسممممممياسممممممية الذي صممممممادقت عليه الكويت في م /24للمادة /

1996. 

24المادة   

يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو  -1

 .وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراالنسب، حق على أسرته وعلى المجتمع 

 .يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به -2

 .لكل طفل حق في اكتساب جنسية .-3

 

اسممممتالت الحكومة الناحية العائفية للتهر  من حل مشممممكلة البدون فأوهمت النوا  السممممنة بأن اغل  البدون من 

هذا الخعر الديمارافي في رغم أن  .ي وإذا تم تجنيسممهم سمموف تعلوا اصمموات الشمميعة في الكويتالمذه  الشمميع

)سمممممبعمائة ألفط مواعن جديد يحمل معامهم الجنسمممممية  700000التوزع العائفي كان مسمممممتثنى منه زجب قرابة 

 .السعودية باألصل ليتم تجنيسه مزدوجاً بالجنسية الكويتية

الجهـمممماز المركـممممزي لمعالجـممممة  بإنشاءبعـممممد مماعـممممالت عديـممممدة  القضية وذلك حل تلك إلى سعت دولة الكويت

، لكن تلك الخعوة لألسف لم تزد حال البدون إال سوء وإهانة وتمييز أوضـمماع المقيميـممن بصـممورة غيـممر قانونيـممة

 عنصري.

مما  2010لسنة  467الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمرسوم أميري رقم  نشأأُ 

جعله غير خاضممممع لسمممملعة رقابية وتشممممريعية من قبل مجل  االمة. وهذا يسمممممت له اختراق الدسممممتور والقوانين 
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شريعية والقضائية والتنفيذيةط  سلعات الثالث )الت شر إلى الجهات التنفيذية وامر باأل وإصداروتجاوز ال شكل مبا

 .بالد من وزارات وهيئات وبنوك وشؤون قضائية دون تدخل أحدالفي 

: " ال يجوز ألي جهة االنفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلا بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيا 8المادة 

دة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحي

 الجهاز  نجاز اعماله، وموافاته بما يعلبه من معلومات ومستندات ووثائا والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم"

القانون أو تعديله بوايفته وال يزال مجل  األمة يراق  تلك المسمممممممرحية الهزلية دون عل  إلااء تشمممممممريع هذا 

بالسممكوت وغض ، بل واجه القضممية "ُمشممرع" للحد من االنتهاكات بحا فئة البدون وإخضمماعه للرقابة التشممريعية

لتصممرفات الجهاز المركزي وكيفية تعاعيه غير القانوني مع ملف قضممية  والتصممفيا البصممر والمحاباة والمجاملة

 عديمي الجنسية.

خابت آمال البدون بعد تجاهل كافة الجهات الرسممممممممية لمعاناتهم اليومية في العي  بحرية وكرامة وكبتهم بالقمع 

عي واللجوء إلى واالعتقاالت، فبات التخبع وا حباع واضممممت من المناشممممدات على صممممفحات التواصممممل االجتما

 .الحقوق ا نسانية المشروعةفي أمل الوصول إلى والسعي إلى اللجوء المنامات الحقوقية 

 :من إحدى البدون يؤكد فيها أن يناوردت إل اتوحس  شهاد

الجهاز المركزي يستال الاروف السيئة للبدون ويعل  منهم توقيع تعهد على صحة المعلومات التي يتم تلفيقها "

ف فيها بامتالك جنسممممممية احد الدول المجاورة او دول افريقية ويشممممممرع عليك هذا الجهاز ان توقع على واالعترا

التعهد الخعي دون ان تشممماهد المعلومات المكتوبة بالبعاقة )توقع بعدها تشممماهد ما مكتو ط وخالف ذلك سممموف 

وما  1965احصممممممماءات في عام يتم حرمانك من جميع مقومات الحياة ... علماً ان اغل  البدون يمتلك وثائا و

 "!.... يسبا ذلك واغلبهم خدموا في الجي  والشرعة الكويتية وفي قعاع النفع

كما سعى الجهاز المركزي إلى تصنيف البدون إلى أربع فئات وتععى كل فئة ميزات محدودة مما أدى إلى خلا 

أكد على أن "النا  سواسية في  29ادة الحساسية ضمن بين تلك الفئات. مع التذكير أن الدستور الكويتي في الم

الكرامة ا نسممممانية، وهم متسمممماوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم بسممممب  الجن  أو 

 "األصل أو اللاة أو الدين

وفي خعوة أخرى لترسممممميم التمييز البايض ضمممممد البدون قامت حكومة دولة الكويت برفض القانون الذي يمنت 

سلماً والذي صوتت عليه اللجنة الجن شترع أن يكون م سابا الذي ي سية الكويتية "لاير المسلم" وتعديل القانون ال

التشمممريعية والقانونية ورده لمجل  األمة لتكون تلك الخعوة رغم ما تحمله من إيجابية بإلااء الشمممرع الديني من 
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ي تجاه البدون الذين لهم الحا واالولوية في قانون التجني  لكنها في المقابل وسمممممممعت دائرة التمييز العنصمممممممر

 الحصول على الجنسية.

وتسليمهم أموالهم ليدخلوا في معركة أخرى تحاربهم  البنكية «البدون»أقر الجهاز المركزي إغالق حسابات  كما

 .ةفي رزقهم ومعاشهم قرار يحرمهم من استالم رواتبهم واستقبال المساعدات من بيت الزكاة واللجان الخيري

والذي كان مقرر له أن ينعقد في  «الثقافــياســبوع البــدون »اقامــة حفــل منعت السلعات الكويتية ومؤخــرا 

 لعزل "البدون" من الواجهة الثقافية للبالد. وذلك 2019ابريل  02مار  حتى  30

وتعد مركزا للعمل  دولة عضمممممممو في األمم المتحدة وهناك الكثير والكثير من االنتهاكات اليومية والتي فشممممممملت

 .لهاا نساني في إيجاد حل جذري 

 20لدولة الكويت تم توجيه  مجلـممـمم  حقـممـمموق ا نسـممـممان ضمـممـممن آليـممـممة االسـممـممتعراض الـممـممدوري الشـممـممامل أمام

ـدون  توصية ـ ـة الب ـ ـول قضي ـةوحـ ـ ـى اتفاقي ـ ـا عل ـ ـرورة التصدي ـ 1954 ضـ ـة بوضـ ـ ـخاص المتعلق ع األشـ

، وتمكيــن البــدون مــن الحصــول 1961الجنسية لعام عديمــي الجنســية، واتفاقيــة خفــض حــاالت انعــدام 

الجنســية للبــدون وفقــا للمعاييــر   علــى حقوقهــم بالكامــل وضــرورة اســتحداث آليــة لمعالجــة علبــات

ــا القانونيــة الخاصــة بهــم مــع منحهــم الوضــع القانونــي بمــا فــي ذلــك الدوليــة، وضمــان إصــدار الوثائ

 االعتــراف بحقوقهــم المدنيــة والسياســية.

ـا  ـ ـالل رفضه ـن خـ ـ ـلبيا م ـات كان سـ ـ ـذه ًالتوصي ـ ـن ه ـ ـت م ـ ـة الكوي ـ ـف دول ـ ـة،  19 لإال أن موق ـ توصي

ـدة و ـة واحـ ـ ـابها أحاعــت فقــع توصي الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين ومن جهة أخرى يؤكد . علمـ

بصممورة غير قانونية على أن منت الجنسممية الكويتية هو حا سمميادي للدولة تقدره وفقاً لمصممالحها العليا ويخضممع 

 وتعديالته. 15/1959لضوابع وشروع ينامها قانون الجنسية الكويتية رقم 

تأجيل والمماعلة في حل قضية عديمي الجنسية في الكويت يجعل من سياسة العنصرية خعر الرفض العلني وال

 حقيقي يشوه صورة الكويت التي سعى المشرعون القدماء  بقائها المعة بالديمقراعية والعدالة والمساواة.

اناة البدون في الكويت وضع حد لمعبألمم المتحدة المجل  الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق ا نسان يعال  ا

مساعدة دولة الكويت بوضع حلول جذرية  صدار القرارات ولمجل  حقوق ا نسان خاصة ضمن جلسة عارئة 

لحل هذه ا شممكالية وتسممليع الضمموء على انتهاكات دولة الكويت لحقوق البدون. وإنشمماء لجان أممية مختصممة من 

ى معالجة تلك القضممية لتجن  أي ذريعة للحكومة الكويتية قبل المقرر الخاص المعني بحقوق األقليات تشممرف عل

 .في المماعلة بحل تلك القضية والتحقيا بكافة االنتهاكات المرتكبة بحا تلك الفئة ا نسانية
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ويعال  المجل  السمملعات الكويتية بإلااء كامل األنامة والقوانين التي تقوم على أسمما  التمييز العنصممري ضممد 

مل حقوقهم المدنية ومن بينها حا اللجوء للقضاء للععن بقرارات الجهاز المركزي المجحفة البدون وإععائهم كا

 بحقهم. والبدء بعملية التجني  دون زرع عواق  أو إععاء مبررات واهية  عالة تلك العملية.

قرار وإ 1961إلى اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسمممية لعام كما يؤكد المجل  على ضمممرورة انضممممام الكويت 

 .حا البدون في الجنسية وفي الحصول على الخدمات االجتماعية
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